
Oxnö båtförening 

ÄNDRINGSMEDDELANDE 
(Användas vid adressändring eller båtbyte m.m.) 

Insändes till: 
medlemsansvarig@oxnobatforening.se  

NAMN:      

MEDLEMSNUMMER:   

BRYGGPLATSNUMMER:     

NY ADRESS:    

POSTNUMMER OCH POSTADRESS:

TELEFON (BOST.):    

TELEFON (ARB.):    

MOBILTELEFON:    

E-POSTADRESS:

Jag önskar få faktura skickad per e-post på ovanstående e-postadress: !  

BÅTBYTE/NY BÅT   !  TIDIGARE BÅT BORTTAGES UR REGISTRET:    Ja !  Nej !

BÅTUPPGIFTER: 
 Båttyp 

! Segelbåt! Motorbåt
Båtmaterial 
! Plast    ! Stål    ! Trä

Motortyp 
! Inombordsmotor ! Utombordare

  Båtfabrikat Båtens mått, anges i centimeter, inkl badbrygga och peke 
 

LÖA  Bredd Djup Vikt   Beskrivning (utseende, färg o. dyl.) för att identifiera båten 

Båtens namn 

Försäkringsbolag Försäkringsnr Költyp 
! Långköl       ! Fenköl
! Centerbord   ! Okänd

VINTERPLATS PÅ OBF: 

! Jag vill att klubben tar upp båten
Standardyta för vinterplats är: 
 LÖA + 80 cm, bredd + 80 cm. 

ÖVRIGA MEDDELANDEN: 

 Jag medger härmed att Oxnö Båtförening behandlar, registrerar och publicerar av mig lämnade personuppgifter (inkl 
i förekommande fall foto).   

.......... / .......... 20 .......... 

....................................................................... 
Underskrift 

Tillv år båt VHF J/N Anropssignal

Båten är TBT fri.
Intyg bifogas om båten är tillverkad före 1989

Släpjolle J/N

Ja, bryggnummer:............................ Nej, Datum då ni önskar anlända med båten:..............................
Finns båten på OBF idag?

___________________________________________________________________________________________
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